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A polêmica decisão do STF sobre os anencéfalos
A decisão do Supremo Tribunal Federal em 

descriminalizar a interrupção de gravidez de fetos 
anencéfalos envolveu alta complexidade de concei-
tos jurídicos, médicos, morais, filosóficos e religi-
osos. Longe de questionar a inegável capacidade 
dos magistrados, como seres humanos falíveis, por 
mais isentos que possam ser, não deixaram de ser 
influenciados em algum grau por suas convicções 
pessoais, além de toda a base jurídica em que fun-
damentaram esse parecer.

Aos espíritas cabe respeitar o resultado, evi-
tar a condenação apressada das mulheres que se 
utilizarem da prerrogativa, além de desenvolver um 
trabalho maior de conscientização sobre os aspec-
tos, princípios e valores da vida espiritual.

O STF não arbitrou possibilidade de con-
duta somente para espíritas e católicos e privile-

giou o livre-arbítrio da gestante, considerando ausência de vida potencial no anencéfalo e sofrimento 
desnecessário para a mãe. Os espíritas argumentam que ela não está dispondo somente do seu corpo 
e interesse, mas da vida de outro espírito cujo destino, se não estava, agora está entrelaçado ao seu.

O livre-arbítrio individual não poderia se sobrepor ao de terceiro. E a interrupção da vida nesta 
circunstância não difere do homicídio comum ou a quebra grave de outras regras de convivência so-
cial coibidas por lei sujeitas a punição. Não se pode afirmar que tais experiências, por mais dolorosas, 
ocorram por acaso ou sejam de absoluta inutilidade. Segundo as questões 347, 355 e 358 de O Livro 
dos Espíritos, são provas – não se fala necessariamente em expiações – para os pais e para o espírito 
que esboça nova reencarnação. Para este último, entre outras finalidades e conforme outros autores, 
seria um ensaio para reconfigurar o perispírito gravemente lesado em experiências pretéritas infelizes.

Finalmente, o que dizer sobre os casos, excepcionais sim, mas não desprezíveis, de sobrevida 
de vários meses e até anos como em Marcela, Letícia e Vitória? Erro de diagnóstico, alguns têm dito. 
Certo, então, este erro lhes teria custado a vida caso suas mães tivessem se amparado na liberação 
anunciada agora pelo STF.
(Veja nas pág. 5 e 6, matéria especial sobre o assunto).

A conduta espírita não comporta o relativismo moral
É um alerta para todos aqueles que muitas vezes sem perceber, deixam-se envolver por supos-

tas ideias e propostas tidas como progressistas nas relações sociais. Os espíritas não podem silenciar, 
muito menos adotar comportamentos que flexibilizem os preceitos morais a pretexto de tolerância e 
caridade. Neste momento vale lembrar a frase de Paulo “Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém”. 
(Editorial, pág. 2).

O Filme dos Espíritos ganha dois prêmios
Ele ficou com a 11ª bilheteria de 2011 entre as produções nacionais, atrás de As Mães de Chico, 

porém, em número muito menor de salas de exibição. Para regozijo geral, apesar da crítica especiali-
zada, venceu o Prêmio Internacional da Mostra de Pilotos, no Rio de Janeiro, ganhou indicação da 
Academia Brasileira de Cinema em 2012 e acaba de receber o prêmio de melhor roteiro no Festival 
SESC de Melhores Filmes de 2011. (Cinema, pág. 8).

Outras Matérias:

AS CONTRADIÇÕES ENTRE 
O FALAR E O FAZER
Para os palestrantes espíritas 
não deve bastar as técnicas 
oratórias e o profundo conheci-
mento do tema. É preciso que 
ele se esforce na exemplificação 
para não ficar no “faça o que 
eu digo, mas não faça o que 
eu faço”. Porém, limites e im-
perfeições pessoais demandam 
compreensão e tolerância. 
Divulgar com Eficiência, pág. 4.

AS POSSESSÕES ESPIRITU-
AIS NÃO SÃO FANTASIA
O emérito pesquisador e escri-
tor Hermínio C. de Miranda, em 
“Condomínio Espiritual”, relata 
vários casos espantosos de per-
sonalidades múltiplas ocupando 
o corpo do hospedeiro em perío-
dos de até 40 anos.
Literatura, pág. 7

O SOCIÓLOGO PAULO R. 
SANTOS TAMBÉM ALERTA 
PARA OS PERIGOS DOS TEM-
POS MODERNOS
“Tempos de excessos. Estamos 
sempre correndo atrás da última 
tecnologia de informação, da úl-
tima moda, da última técnica de 
emagrecimento, tentando im-
pedir o envelhecimento (como 
se isso fosse possível!), pro-
curando manter o corpo em for-
ma (bastaria ser saudável!).”
Comportamento, pág. 8
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EDITORIAL

Em tempos de relativismo moral
Logo após assumir o pa-

pado, Bento XVI falou que o 
homem deveria se precaver em 
relação ao relativismo moral vi-
gente atualmente na sociedade 
humana. E tem razão. Cada vez 
mais as linhas que delimitam o 
certo do errado, o normal e acei-
tável do que não deveria ser, o 
permitido do exigido, estão se di-
luindo, deixando as pessoas em 
dúvida de como se comportar, o 
que aprovar ou não.

Isso vale para os espíri-
tas. Muitos entendem que esta-
mos parando no tempo, com ex-
cesso de conservadorismo, não 
aceitando ou assimilando mal os 
movimentos de vanguarda em 
relação às leis e costumes. E 
outros, para não serem enqua-
drados ou por meros descuidos 
e irreflexões seguem aceitando 
tudo, senão explicitamente, ao 
menos tacitamente. Não se ma-
nifestam, resignam-se, calam e 
consentem, não reagem.

Muitos de nós estão baixan-
do a guarda e sendo arrastados 
pelos modismos, pelos ares ditos 
modernistas, evitando o confron-
to de algumas dessas propostas 
sociais com os princípios morais 
– não moralistas – que apreen-
demos dos ensinamentos espíri-
tas como se estes nunca tives-
sem, de fato, tomado lugar, em 
nossa consciência.

Rasgamos nossos com-
promissos éticos somente para 

não desagradar filhos, amigos, 
colegas e vizinhos. Fingimos 
não ouvir o clamor de nossas 
almas em proclamar que aquilo 
está errado, que não concorda-
mos com determinadas atitudes 
somente para não criar conflitos 
ou simplesmente por medo ou 
vergonha de sermos apontados 
como “caretas”, “quadrados”, ul-
trapassados. Como avestruzes, 
enterramos a cabeça para não 
ver nem ouvir as barbaridades no 
lar, na rua, na sociedade.

Relaxamos a vigilância 
conosco mesmo e com outros 
sob argumento da necessidade 
da boa convivência e nos torna-
mos coniventes com o quadro 
de deslizes, de permissividade, 
de afronta ao belo, ao justo, ao 
honesto. Enquanto as regras se 
desmancham, nossos filhos se 
perdem no mundo das drogas e 
acabamos concordando que é 
melhor liberar o uso do que insis-
tir na inglória luta de combater e 
punir.

Porque o Espiritismo nos 
recomenda o amor e a caridade, 
continuamos defendendo o dis-
curso das punições mais bran-
das, preferencialmente as cha-
madas alternativas, e o regime 
progressivo das penas, mesmo 
para quem mata a sangue frio, 
estupra e trafica. No mesmo 
raciocínio, bandidos fortes fisica-
mente, violentos e cruéis, com 
seus 17 anos e 11 meses, devem 

continuar sendo tratados como 
crianças ingênuas, de formação 
mental e psicológica incompleta.

Na área da sexualidade, 
onde até ontem havia a rigidez 
excessiva, cheia de tabus e des-
informação, hoje tudo é consen-
tido. Perdemos o controle sobre 
filhos e também o próprio. Uniões 
são para poucos meses ou sema-
nas. Adultério não é mais crime 
– o que é certo –, mas também 
ninguém mais se envergonha de 
ser apontado nem por ser vítima, 
muito menos por ser o agente 
que faliu no compromisso assu-
mido de amor e respeito com o 
parceiro.

Namorar mudou de signifi-
cado. Jovens “ficam” e dormem 
juntos na casa dos pais e já não 
causam espanto. Minorias fazem 
exigências descabidas e querem 
subtrair direitos da maioria que 
lhes foram negados no passado. 
As novelas e os BBBs da vida 
abusam da baixaria e nós vamos 
só olhando para ver até onde e 
como tudo acabará, silentes.

Estamos deixando o Evan-
gelho de lado. Lições como 
“seja o seu sim, sim; e o não, 
não” tem sido esquecido. Não 
podemos servir ao Deus verda-
deiro e ao deus da luxúria. Não 
há mais espaço para o farisaís-
mo. Não podemos nos iludir com 
as seduções materiais da porta 
larga. Com que atos estamos 
tecendo a veste nupcial para o 

grande festim? Dar de ombros 
pode custar caro. Não impedir o 
mal é deixar de fazer o bem. Sem 
o bem, podemos ter ou aparen-
tar, mas não somos ninguém.

Opinião do Leitor
Caro amigo Wilson!

Gostaria de solicitar a ma-
téria “AUTORRETRATO” da úl-
tima edição do jornal Comunica 
Ação Espírita, para divulgarmos 
e publicarmos no site da ADE-
SP. Pedimos que o arquivo ve-
nha em word e sem margens. 
Em tempo: Está ótimo o layout e 
o conteúdo do jornal. Parabéns! 
Vamos em frente!

Meu abraço, Éder Favaro – 
São Paulo, SP.

O Facebook da ADE-
PR chama você

Participe, curta, faça su-
gestões. Este é o novo espaço 
que a ADE-PR abre para você. 
Olha aí o endereço: http://www.
facebook .com/pages /Ade-
pr/311807465542017. Fiquem 
amigos e vejam nossos aplica-
tivos, como, por exemplo o vídeo 
sobre os 155 anos de “O Livro 
dos Espíritos”. 

Temos a intenção de assim 
que tivermos um número razoá-
vel de participantes colocarmos 
mensalmente uma palestra com 
conteúdo espírita, para poder-
mos expressar nossa opinião a 
respeito.
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AUTORRETRATO

O título “A lâmpada se apa-
ga” destacou a matéria de capa 
da edição n° 32 do “ADE-PR IN-
FORMATIVO” que noticiava a 
desencarnação do médium Fran-
cisco Cândido Xavier, ocorrido a 
30 de junho de 2002. A expressão 
de referência à lâmpada fora re-
tirada do comentário de Allan 
Kardec à questão 154 de O Livro 
dos Espíritos, para explicar que 
na morte natural, consequência 
do esgotamento dos órgãos, em 
função da idade avançada, o es-
pírito abandona o corpo sem per-
ceber, por falta da energia vital 
que o alimentava.

A lâmpada iluminara mi-
lhões de pessoas – dizia o tex-
to – através da palavra oral e 
escrita, mas principalmente pe-
los atos de amor e bondade. “O 
tempo e talvez uma tardia boa 
vontade dos homens se encarre-
garão de ajuizar mérito sobre as 
múltiplas facetas do missionário 
por excelência e a grande obra 
deixada”, vaticinava. Falava das 
centenas de títulos publicados 
com 30 milhões de exemplares 
vendidos e o livro maior, o de sua 
própria vida.

Algumas das virtudes que 
assinalaram a trajetória terrena 
de Chico foram enumeradas: cari-
dade, humildade, capacidade de 
perdoar. O tempo “talvez um dia 
confira o seu verdadeiro quilate, 
reconhecendo-lhe a importância 
como homem de escol, cristão 
genuíno e fidelíssimo mensagei-
ro das Inteligências Espirituais”.

No Editorial, assinado pelo 
então presidente da ADE-PR, Y. 
Shimizu, teve lugar o terceiro tex-
to concernente à literatura espíri-
ta. Dividira os leitores de obras 
espíritas em quatro grupos: inici-
antes, militantes, investigadores 
e os buscadores de lazer.

Ao primeiro grupo indicava 
as Obras Básicas, roteiros de es-
tudos sistematizados, livros-tex-
tos, manuais de cursos e livros 
para essa camada. Ao segundo 
recomendava “todo o acervo de 
livros escritos por expoentes do 
movimento e por autores de-
sencarnados”. Para a minoria 

dos que se dedicam à pesquisa 
científica ou ao aspecto filosófico, 
historiadores e autores de teses 
acadêmicas, a bibliografia de-
veria incluir relatos de experiên-
cias da ciência, paraciência, 
espiritualistas, cotejadas com as 
obras espíritas. Finalmente, para 
proporcionar lazer e lenitivo os 
romances, contos, crônicas, poe-
mas e biografias, mensagens de 
consolo e autoajuda.

Alertava para a multiplicação 
desordenada dos empreendi-
mentos editoriais com descuido 
da qualidade doutrinária e lin-
guística. Redações prolixas com 
frases gongóricas e adjetivação 
exagerada, escassa coesão e 
consistência, erros gramaticais 
elementares, informações incor-
retas e teorias de outras cor-
rentes filosóficas ou religiosas.

Em “Subsídios para a me-
lhoria da imprensa espírita”, no 
primeiro tópico sobre Reporta-
gem, explicou-se que toda repor-
tagem é notícia, mas nem toda 
notícia é reportagem. Ao evoluir, 
a notícia muda de caráter, mas 
não de natureza.

As características apresen-
tadas para a reportagem foram: 
objetividade, oportunidade, inte-
resse coletivo, feição jornalística 
apropriada. A notícia apresenta 
uma só versão; a reportagem, 
várias. Essa é, “por excelência, 
o exercício da vertente interpre-
tativa do jornalismo”. E entre as 
qualidades do repórter estão a 
persistência, a curiosidade, a te-
nacidade, interesse pelo que faz, 
memória visual e auditiva, com-
preensão do contexto.

Nas páginas centrais, Wil-
son Czerski concluiu naquela 
edição, a matéria especial “Livro 
Espírita: a qualidade e o direito 
de escolha”. Citou o escritor e ar-
ticulista Eliseu Mota Júnior: “... o 
pensamento progressista e livre-
pensador está predominando na 
maioria dos editores e divulga-
dores, deixando para o leitor, no 
uso o seu livre-arbítrio, escolher 
o livro que pretende ler... sem, 
perder o bom senso e sem risco 
aos princípios básicos...”

Juvanir Borges, ex-presi-
dente da FEB, durante o 1° Con-
gresso Espírita de Goiás, assim 
se expressou: “Allan Kardec não 
é prisão... podemos ler, mas 
não significa aceitar tudo o que 
dizem... proibir não devemos... 
incidir no velho erro da Igreja Ro-
mana”.

Wilson acrescenta: “Ou ade-
rimos ao arejamento de ideias... 
ou, em se desejando continuar 
com posturas intransigentes em 
relação às obras de cunho cientí-
fico, de elocubrações filosóficas 
ou a novos autores, façamos 
uma revisão completa de tudo 
o que divulgamos há muitas 
décadas (grifo no original). E de-
pois enumera diversas citações 
de autores e obras consagradas 
no meio espírita que contêm con-
tradições entre si. Quem estará 
certo, pergunta.

Primeiro exemplo: Allan 
Kardec, p. 160 de Obras Pós-
tumas sobre a inconsciência do 
espírito no momento que nasce 
e desencarna, confrontado com 
Hermínio de Miranda, p. 61 de 
Nossos filhos são espíritos, onde 
84 % de pessoas em regressão 
ou em EQMs possuíam lembran-
ças. Segundo: o mesmo Her-
mínio recomenda de quatro a 
oito componentes nos grupos de 
desobsessão; já Léon Denis fala 
em 10 e André Luiz em 14.

Léon Denis, (No Invisível, p. 
115, 12ª ed. FEB, 1987) instrui os 
grupos mediúnicos a formar cír-
culos com alternância de sexos e 
o médium no centro. Há divergên-
cia entre as obras de André Luiz 
sobre as Colônias Espirituais e O 
Livro dos Espíritos (questão 1011 
– “nenhum lugar circunscrito...”). 
A questão controvertida das 
‘almas-gêmeas’, a ausência do 
corpo mental em Kardec, as di-
vergências sobre a xenoglossia, 
são outros exemplos. Herculano 
Pires considerava válida a reali-
zação de sessões mediúnicas na 
própria casa.

A matéria trouxe, ainda, 
pelo menos mais uma dezena de 
casos em que obras respeitáveis 
trazem ideias, conceitos, afir-

mações ou teorias conflitantes 
entre si. Entre seus autores estão 
Ernesto Bozzano, Marlene Nobre 
citando Chico Xavier, Jorge An-
dréa do Santos, André Luiz (di-
versas vezes e diversas obras). 

O autor do texto não deixa 
de reconhecer a existência de li-
vros fracos, repetitivos, com ligei-
ros desvios ou comprometimen-
tos graves e carências literárias. 
Somente recomenda bom senso 
e tolerância, sem extremismos 
de conotações inquisitoriais.

Do “Teste seus Conheci-
mentos”, da página 6, separamos 
três questões para rememorar. 
1) Cientista que constatou atra-
vés da emissão de gás carbônico 
o processo respiratório das mate-
rializações de espíritos:
a) Cel. De Rochas
b) William Crookes
c) Zöelner
d) Gabriel Dellane
2) Escritor francês convertido em 
1853 ao Espiritismo após comu-
nicar-se com a filha desencar-
nada:
a) Victor Hugo 
b) Arthur Conan Doyle
c) Dostoievski
d) Honoré Balzac
3) Prática que pode ser conside-
rada como uma forma de exercí-
cio da mediunidade:
a) cartomancia
b) horóscopo 
c) oráculos
d) hipnotismo

Respostas na pág. 8

Na seção “Cantinho Cientí-
fico”, tratou-se do transe mediúni-
co e sua performance cerebral. 
Impossível resumir aqui as infor-
mações, mas lembramos que o 
estudo foi baseado no livro Além 
do Inconsciente, de Jaime Cer-
viño.

E na página 8 foi apresenta-
da uma matéria que forneceu to-
dos os principais detalhes de um 
fórum sobre Política de Comuni-
cação Social Espírita, realizado 
pela ADE-SC na capital catari-
nense no dia 30 de maio daquele 
ano de 2002.

A desencarnação de Chico Xavier, principal destaque da edição de julho de 2002; 
elaboração de reportagens e uma análise imparcial da literatura espírita
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Divulgar com Eficiência

Por que é tão difícil ser expositor?
(Ou, por que ainda não conseguimos praticar o que dizemos?)

Marcelo Henrique Pereira (*)

À medida em que vamos 
desenvolvendo nossos "talen-
tos" de expositor (ou divulgador 
da mensagem espírita), algumas 
questões acabam povoando nos-
so campo mental. Uma delas, de 
especial importância, é a questão 
do exemplo. Afinal, por mais que 
nos esforçamos em sermos me-
lhores, ainda temos deficiências 
e  limitações, muitas das quais, 
"aparecem" justamente nos 
momentos de dificuldade, con-
tratempo, ou de "testes".

Exemplificando, justamente 
quando estudamos ou falamos 
da Paciência, logo a seguir surge 
um contratempo em que nós, in-
feliz e naturalmente, ainda não 
conseguimos ser pacientes... 
Como encarar isto? Como se 
posicionar ante tais "descober-
tas"?

Com naturalidade e muita 
franqueza... Afinal, é importante 
"conhecer-se" e, neste sentido, 
as situações adversas podem 
nos mostrar maior discernimento 
do estágio em que nos encontra-
mos, do que precisamos corrigir 
e em que precisamos investir.

Ao fazer uma exposição, 
a grande preocupação deve ser 
falar para os outros, mas falar 
para si mesmo, também.

Procurar investir na "es-
cuta", na materialização daquilo 
que, antes, na fala, considera-
mos como necessário, oportu-
no e positivo, para a formação 
moral do "homem de bem". Mas, 
se ainda não conseguimos "ser 
como gostaríamos", isto não 
pode constituir-se em empecilho, 
obstáculo ou barreira para nos 
fazer desistir de nossa proposta 
de crescer com o Espiritismo e 
divulgá-lo, com carinho, dedi-
cação e entusiasmo.

Um elemento a salientar é, 

nas próprias exposições, ressal-
var a condição evolutiva de to-
dos. Acostumados que estamos, 
quase todos, ao caráter "ca-
tedrático" das religiões, filosofias 
e crenças de todos os tempos, 
podemos incorrer no erro - prin-
cipalmente os que começam a 
frequentar as reuniões espíritas 
- de considerar que dirigentes, 
coordenadores ou expositores, 
sejam "perfeitos" ou "melhores 
que eles". Importante frisar que 
não há "santidade" nem "con-
dição missionária", salvo rarís-
simas exceções. Então, nada de 
cobranças nem decepções.

Conheço uma história de 
um frequentador que, de as-
síduo, desistiu de colaborar com 
dada instituição.

Encontrei com ele na rua, e, 
conversa vai, conversa vem, con-
segui "arrancar" dele uma confis-
são: havia se desiludido com o 
movimento espírita, justamente 
por encontrar certo palestrante - 
muito bom por sinal - na videolo-
cadora, separando alguns filmes 
de teor erótico para assistir em 

casa. E o pior, disse ele, "agindo 
naturalmente". 

Na conversa que se seguiu, 
sem adentrar no mérito do jul-
gamento de atitudes, procurei 
dizer ao companheiro que nos-
sas condutas pessoais são o re-
flexo de nossa conjuntura espi-
ritual e que, na liberdade de agir, 
que nos é peculiar, por conquista 
espiritual, os padrões de "mo-
ralidade" são distintos, porque di-
versa é a maneira de considerar 
as coisas, os fatos, as situações, 
dando-lhes uma coloração (ou 
conotação) positiva ou negativa, 
conforme nossa formação, nos-
sos conceitos, e, principalmente, 
nossos valores es-
pirituais. 

Finalizando, 
disse-lhe que re-
levasse a conduta 
alheia, justamente 
porque o esforço 
em nos melhorar 
pode ainda não 
ser sobreposto pe-
la resistência ao 
mal e pela mudan-

ça de comportamento que, para 
ter o efeito desejado, deve partir 
de dentro para fora.

Se já conseguimos, num 
primeiro estágio, convencer-nos 
do que é correto, organizando 
nossas ideias para repassá-las, 
bondosa e utilmente aos nossos 
ouvintes (ou leitores), e se luta-
mos, com nossas forças, para 
implementá-las em nossa vida, 
na prática, todo este esforço 
não pode ser desconsiderado. 
Mais à frente, com certeza, de 
tanto "repetir" e "ouvir" (já que 
o palestrante fala e ouve para si 
mesmo, também), quem sabe ele 
possa haurir forças para suplan-
tar dificuldades e materializar as 
"boas intenções" que tanto fala, 
nas exposições.

E, de nossa parte, antes de 
olharmos para o outro com nosso 
olhar de censura e nosso "dedo 
em riste", estejamos cônscios 
da paternal advertência daquele 
carpinteiro, quanto ao "atire a 
primeira pedra".

Boa exposição para todos 
nós! E que tenhamos forças para 
melhor transmitir os ensinamen-
tos, com a essência de quem já 
consegue realizar, em termos de 
ações, aquilo que manifestamos 
em pensamento e no verbo!

   
          

(*) Presidente da ADE-SC e Dire-
tor Administrativo da Abrade
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Vitória de Cristo: diagnóstico impreciso; hoje está com dois anos e dois meses 
(abril/2012)
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A decisão do STF sobre os anencéfalos e a visão espírita
Wilson Czerski

O tema é extremamente 
complexo e continuará gerando 
dúvidas e polêmicas, inclusive 
entre os espíritas. O STF liberou 
o que chama de “interrupção tera-
pêutica da gravidez”, eufemismo 
para a prática abortiva de fetos 
anencéfalos. A decisão foi cer-
cada por muitas manifestações, 
especialmente as contrárias e 
por motivações religiosas. Fra-
ses impactantes foram proferidas 
por ministros e cidadãos comuns, 
como a de uma avó de anencéfa-
lo ao declarar que a família pas-
sara nove meses gestando um 
funeral. Lenise Garcia, do Movi-
mento Brasil Sem Aborto pergun-
tou: “A criança nasce viva, mas 
está juridicamente morta, segun-
do o STF. Ela vai ter uma certidão 
de nascimento ou de morte?” Ce-
sar Peluso, presidente do tribu-
nal, um dos dois únicos que vota-
ram contra a descriminalização 
foi enfático: “Não se pode impor 
pena capital ao feto anencefálico, 
reduzindo-o à condição de lixo ou 
de alguma coisa imprestável”.

O posicionamento dos re-
ligiosos baseia-se nos argumen-
tos de que a vida tem início na 
concepção e que nem sempre a 
morte é imediata ao nascimento. 
Dois casos tornaram-se céle-
bres no Brasil recentemente. O 
de Marcela de Jesus Ferreira, 
no interior de São Paulo, que 
viveu um ano, oito meses e 12 
dias, falecendo de pneumonia 
não relacionada à anencefalia 
e o de Letícia de Souza Rodri-
gues, em Alagoas, que, nascida 
em novembro de 1997, segundo 
o que apuramos, ainda vivia em 
março de 2010 e provavelmente 
até hoje, o que a faria estar com 
14 anos atualmente. 

Há ainda, um terceiro, o de 

Vitória de Cristo, hoje com dois 
anos e dois meses, no qual o di-
agnóstico até hoje é controverso, 
convergindo mais para o de a-
nencefalia incompleta, mas que 
durante a gravidez foi classifica-
do simplesmente como anence-

falia, quadro que se atingiria pela 
ausência da calota craniana. Ba-
seado nisso e com a autorização 
do STF, a menina poderia ter sido 
sacrificada.

Isso é possível porque não 
há ausência total do cérebro, res-
tando presentes partes do tronco 
alto do encéfalo e, às vezes, o 
diencéfalo e a base dos hemis-
férios cerebrais. O tronco alto 
sustenta os mecanismos neuro-
funcionais da respiração, ritmo 
circadiano de sono/vigília, bati-
mentos do coração, peristaltismo 
gastro-intestinal, controle da tem-
peratura e vaso-motor. Marcela 

sorria, gostava do banho, “pedia” 
para sair de casa. O que o bebê 
não tem é a possibilidade de ex-
pressar a sua consciência pela 
ausência das estruturas mais 
periféricas do encéfalo.

No lado oposto, cabeças 

pensantes, identificados como 
progressistas, entendem que a 
continuação de uma gravidez fa-
dada ao fracasso pela morte ine-
vitável logo após o nascimento – o 
que acabamos de ver que, como 
toda regra geral, possui também 
suas exceções –, caracteriza a 
imposição de sacrifício inútil à 
mulher. O depoimento que as-
sistimos há algum tempo na tele-
visão, de uma delas que passou 
pela experiência, é comovente. 
Como exigir sacrifício físico de 
nove meses e vinculação afetiva, 
obrigatório o primeiro e dese-
jável a segunda numa gravidez 

normal, de alguém que sabe, de 
antemão, que não terá a míni-
ma chance de ver aquele filho 
crescer, sorrir, andar, falar, viver, 
enfim? E o desgaste emocional, 
o estresse psicológico pela frus-
tração, pelo sentimento de im-
potência diante do inexorável, a 
ameaça à harmonia familiar?

Parece mais sensato e hu-
manitário permitir a interrupção 
do processo e o cancelamento 
desse sofrimento todo. Ocorre, 
porém, que a Ciência está 
longe de saber tudo e a fé numa 
justiça divina perfeita que elimina 
causas fatalistas ou do acaso, 
torna-se instrumento imprescin-
dível na resolução de problemas 
inerentes à conduta humana. 

A mulher precisa entender
que no aborto em geral,

não está apenas dispondo
do próprio corpo, mas 

também da vida de outra 
alma, cujo destino, se não 
estava antes, está agora, 

de alguma forma,
entrelaçado ao seu

Não podemos perder de 
vista a dimensão espiritual do 
homem, pois que este não se 
resume a um amontoado de teci-
dos, órgãos e ossos. Por trás da 
máquina biológica está a alma 
que a comanda e se aquela 
apresenta alguma disfunção, é 
na última que devemos buscar 
a causa e não em fatores fortui-
tos, destino cego ou aberrações 
genéticas até porque os genes 
já respondem aos impulsos mais 
profundos, expressões das con-
sequências ou necessidades de-
terminadas anteriormente pelo 
próprio indivíduo. (continua pág. 6)
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Podemos arriscar como 
uma das hipóteses para a ocor-
rência do fenômeno uma dis-
posição cármica daquele espírito 
reencarnante. Talvez, e dizemos 
apenas “talvez”, tenha sido um 
suicida em encarnação pretérita e 
o tempo de gestação seja o com-
plemento daquela vida volunta-
riamente interrompida. O espírito 
ligado ao corpo em formação 
não necessita dele para pensar e 
agir uma vez que o faz sempre 
quando desencarnado. Natu-
ralmente é uma duríssima expi-
ação ou prova também para os 
genitores, à mãe especialmente. 
Destacamos a possibilidade de 
ser uma provação escolhida por 
eles acolher um espírito muito 
carente e não sempre expiação. 
Novamente como hipótese, há a 
possibilidade desta mãe ter prati-
cado o aborto voluntário em outra 
época.

Nas questões 346 e 347 de 
O Livro dos Espíritos, ensinam-
nos os Benfeitores Espirituais 
que se o corpo escolhido por um 
espírito para reencarnar morrer 
antes de nascer por causas natu-
rais, ele procurará outro. A causa 
disto estaria nas imperfeições da 
matéria e que, mesmo ocorrendo 
a morte logo após o nascimento, 
tal é de pouca importância para 
ele, servindo mais de uma prova 
aos pais. Na pergunta 356, es-
clarecem que em alguns casos 
de natimortos, sequer havia uma 
alma destinada àqueles corpos e 
só pelos pais é que nasceram, ou 
seja, só possuíam vida biológica.

De acordo com isso é pos-
sível que nos casos de fetos sem 
cérebro – 50% morrem durante a 
gestação –, talvez nem existam 
almas por trás deles, o que der-
rubaria as principais barreiras éti-
cas e morais que proibiam esse 
tipo de aborto. Entretanto, não se 
pode ter certeza e, na dúvida, o 
recomendável seria esclarecer 

devidamente a mulher para lhe 
ampliar a compreensão a respei-
to de todas as possibilidades. 

A mulher precisa entender 
que no caso do aborto em geral, 
não está apenas dispondo do 
próprio corpo, mas também da 
vida de outro ser, cujo destino, 
se não estava antes, está agora, 
de alguma forma, entrelaçado 
ao seu. Antes de se promover a 
interrupção da gravidez, deveria 
ser submetida a entrevistas com 
psicólogos, médicos e grupos de 
apoio religioso.

Mas com ela ficaria a última 
palavra por respeito ao seu livre-
arbítrio, ciente, porém, de que a 

eventual ligação de um espírito 
durante aquele período com um 
corpo embora deficiente, pode 
significar um grande caminho 
percorrido no progresso espiri-
tual de ambos ou, inversamente, 
a possibilidade de um horizonte 
com muitos dissabores. Assim, 
talvez o sacrifício não lhe pare-
cesse tão desumano e inútil.

De certa forma, foi isso que 
o STF fez. Não está obrigando 
nenhuma grávida de anencéfalo 
a abortar. Somente concede-lhe 
o direito do exercício de seu livre-
arbítrio para decidir conforme sua 
consciência. As leis humanas 
devem idealmente aproximar-se 

tanto quanto possível das leis 
naturais ou de Deus e, embora 
esta de agora tenha aparência 
de progressista, talvez venha a 
ser revogada no futuro quando 
a maioria das pessoas se certi-
ficar a respeito da realidade dos 
princípios espíritas. Mas até lá, 
devemos respeitar a liberdade de 
cada indivíduo. 

A preocupação de que a 
permissão para a interrupção da 
gravidez dos anencéfalos abra 
caminho para no futuro se des-
criminalizar totalmente o aborto 
no país é justificada. Presumir 
que essa interpretação jurídica 
conduza em breve à liberação 
da eutanásia também é razoável. 
Se, como disse o ministro Marco 
Aurélio Mello, “o anencéfalo ja-
mais se tornará uma pessoa”, 
conclui-se que um indivíduo em 
coma profundo, em vida ve-

getativa, já foi, porém não é mais 
uma pessoa e, portanto, pode 
ser descartada. Já qualificar a 
prática ora liberada com eugenia 
é evidente exagero. 

Precisamos entender, po-
rém, que o STF não arbitrou so-
mente para os espíritas e católi-
cos. O restante da população 
não possui as mesmas crenças 

quanto à reencarnação e à lei 
de causa e efeito ou mesmo se 
e quando há uma alma ligada ao 
corpo orgânico em formação. 

O que para nós, espíritas, é 
erro grave, não é entendido as-
sim por muitas outras pessoas, 
que orientam suas decisões 
sob formas de análise diversas, 
contingências de experiências 
físicas, emocionais, sociais, eco-
nômicas e espirituais particula-
res. Cabe-nos o dever de res-
peitá-las, mesmo, muitas vezes 
discordando, e seguir na imensa 
tarefa de esclarecimento e cons-
cientização relativos à natureza 
espiritual do ser humano para 
que mais e mais pessoas con-
siderem tais aspectos e valores 
transcendentes na hora de tomar 
decisões na vida.

6

Marcela de Jesus sobreviveu por um 
ano e oito meses; sua morte foi em 
decorrência de causa não associada à 
anencefalia

Leticia Rodrigues: ao que consta ainda 
está viva com cerca de 14 anos

Programa “Despertar Espíri-
ta” na SKY

O canal 102, Climatempo, 
da Sky, transmite o programa 
“Despertar Espírita”, aos sába-
dos, às 15h00 para todo o Brasil. 
No quadro de entrevistas, Yas-
min Madeira apresenta diversas 
instituições e trabalhadores do 
Movimento Espírita. Ela também 
é a responsável pelas Visuali-
zações Terapêuticas no quadro 
“Encontro com Jesus”.

Sensibilidade, harmonia 
e beleza estão nos musicais 
enquanto em “O que é o Espir-
itismo”, Fabiano Nunes comu-
nica os esclarecimentos funda-
mentais do Espiritismo. E em 
“Questões familiares”, a Dra. 
Ana Rosa traz conceitos impor-
tantes que auxiliam no dia a dia 
de tudo o que envolve os rela-
cionamentos familiares.

O programa é produzido 
pelo Lar Fabiano de Cristo, no 
Rio de Janeiro.
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Livros que eu recomendo
Wilson Czerski

Excelente livro de um dos 
maiores pesquisadores espíritas 
brasileiros, Hermínio C. de Mi-
randa. Extremamente útil para 
quem trabalha com desobsessão 
e grupos mediúnicos em geral. 
Mas não menos valioso para os 
estudiosos espíritas e, além dos 
sítios doutrinários, fonte alterna-
tiva de conhecimentos a psiqui-
atras e psicólogos.

Apoiado em décadas de 
intenso labor do próprio autor 
na área das influências espiri-
tuais à mente dos encarnados e 
ampla bibliografia, a maioria de 
estrangeiros, a obra apresenta-
se com abertura de pensamen-
tos, conceitos e teorias sobre a 
eclosão de manifestações de 
personalidades estranhas à in-
dividualidade normal. Não se 
prende, portanto, a modelos pa-
dronizados pela ciência oficial no 
trato das “anomalias” mentais da 
SPM ou Síndrome da Personali-
dade Múltipla, nem tampouco se 
reduz às explicações místicas, 
fantasiosas ou pouco aprofunda-
das das religiões.

No primeiro capítulo, repro-
duz as três condições envolvidas 
no diagnóstico e tratamento da 
SPM: histeria, dissociação men-
tal por cisão da personalidade 
e a fusão ou ressintetização da 
personalidade fragmentada. 

Para tanto transita por Ja-
net, Bernheim, Charcot, Freud, 
William James, De Rochas, Boz-
zano. A histeria (de hysterou = 
útero), tida até o século XIX ex-
clusivamente como fisiológica, 

atualmente é conceituada como 
conflito emocional por imaturi-
dade, dependência ou mecanis-
mos de defesa de associação e 
conversão de impulsos inconsci-
entes transmutados em sintomas 
físicos.

Ao examinar a histeria como 
uma cisão da personalidade 
ou dissociação da consciência, 
Hermínio lembra a xenoglossia 
estudada por Bozzano e indaga 
se não seria mais lógico e sim-
ples admitir a atuação dos espíri-
tos. Apesar de William James, 
sem a admissão formal, tenha 
classificado tais fenômenos em 
mediúnicos e de possessão e 
até conversado com amigos e 
parentes seus e da esposa fa-
lecidos.

No capítulo sinistramente 
denominado de “Empresta-me 
teu corpo”, o autor ocupa-o todo 
com o dramático caso de Mary 
Roff, vítima de crises mentais 
graves – porém, também mé-
dium magnetizadora e clarivi-
dente – desde praticamente que 
nasceu, em 1848, até a desen-
carnação com apenas 19 anos 
de idade. Mas o mais intrigante 
viria depois com o nascimento de 
Lurancy Vennum e as posteriores 
alternâncias entre estas duas 
personalidades de até 110 dias 
consecutivos.

Essas possessões, em 
contraposição ao que sempre se 
imagina, não são, necessaria-
mente violentas ou tumultuadas; 
podem ser tranquilas, ordenadas 
e até benéficas. Mary, de posse 
do corpo de Lurancy, afirmava 
que o fazia para proteger a outra 
de entidades inferiores. Durante 
uma das “crises”, Mary deu à luz 
por Lurancy. Depois de várias 
idas e vindas, Mary deu por cum-
prida sua missão e deixou a outra 
livre em definitivo. Lurancy tor-
nou-se uma senhora respeitável 
e saudável, mãe de 11 filhos.

Em outro caso citado, a per-
sonalidade original ficou fora do 
corpo por quatro anos e, em mais 
outro, nunca mais retornou, caso 
este longamente analisado no 

capítulo IV. A justificativa para o 
título do livro vem do fato de que 
muitas vezes o que se nota não 
é uma personalidade estranha ou 
secundária a invadir e substituir a 
reencarnada naquele corpo, mas 
da interferência de várias delas 
em curto intervalo de tempo. 

Era justamente o que ocor-
ria com Félida, sendo que as 
substituições se faziam dire-
tamente de uma personalidade 
estranha a outra e a uma ter-
ceira ou quarta, sem que a dona 
do corpo tivesse chance de in-
terrompê-las. O entra-e-sai de 
personalidades interpretado por 
alguns estudiosos como o Dr. 
Azam, da Faculdade de Medicina 
de Bordeaux, como simulação da 
personalidade original é o que 
caracteriza o condomínio.

Félida era a dona verdadei-
ra do corpo, mas no condomínio 
de espíritos que ele virou, a síndi-
ca era outro espírito. Ele discipli-
nava o tempo que cada um dos 
outros podia permanecer no seu 
uso, por exemplo. Com Félida 
não se sabe como sua tentativa 
de suicídio foi frustrada, mas em 
Sybil (entidade original de outro 
caso estudado), foi Vicky, a síndi-
ca, que no momento crítico apos-
sou-se e impediu o ato. Depois 
comunicou o fato à médica.

Se o Cel. De Rochas já 
havia detectado a existência dos 
pontos hipnógenos no corpo dos 
sensitivos que uma vez tocados 
proporcionavam a ocorrência dos 
transes hipnóticos, experiên-
cias foram realizadas pelos Drs. 
Bourru e Burot com uma espécie 
de passe (como o dos espíritas), 
fricções no estômago, por exem-
plo, para produzir melhoras num 
soldado diagnosticado como his-
térico. Às vezes, a fricção era fei-
ta a certa distância e em outras 
ocasiões usaram uma barra de 
ferro imantada. 

A surpresa ficou por con-
ta do fato de que a cada região 
magnetizada, emergia uma per-
sonalidade diferente, perfeita-
mente caracterizada em suas 
expressões. A obtenção desses 

transes foi obtida também com o 
uso de cloreto de ouro ou nitrato 
de mercúrio.

Interessante a hipótese de 
Hermínio de Miranda para a 
causa dessas transposições de 
personalidades. A observação de 
vários fatos levaram-no a pen-
sar na associação deles com 
algum acontecimento causador 
de choque emocional, situações 
estressantes como um susto ou 
perigo que armariam o dispositivo 
psico-físico do desmaio. Impedi-
do de fugir fisicamente do pânico 
ou mal-estar, “abandonaria o cor-
po e fugira com o corpo energé-
tico”. Isso porque o afastamento 
do perispírito ocorre na hipnose, 
nos estados depressivos, na so-
nolência, nos choques emocio-
nais ou físicos como uma panca-
da na cabeça, no desmaio, com 
angústia profunda, desespero ou 
pânico.

Mas Hermínio não descarta 
outras possibilidades para expli-
car alguns desses fenômenos de 
dupla, ou melhor, múltiplas per-
sonalidades. À página 203, ao 
tratar do caso Christine L. Beau-
champ, estudado durante sete 
anos e transformado em livro 
pelo Dr. Morton Prince em 1905, 
ele recorre também à hipótese de 
que as diversas personalidades 
secundárias não sejam fruto de 
entidades extracorpóreas, mas 
emersões da mesma alma quan-
do em vidas anteriores. Christine 
apresentava três outras perso-
nalidades com caráter diferente, 
forma individual de pensar, opi-
niões, crenças e temperamento, 
conquistas, gostos, hábitos, ex-
periências e memórias.

Há outros casos notáveis 
como o de Eve e suas 22 perso-
nalidades, Sybil e 14 (duas mas-
culinas), o de William S. Mulligan 
que tinha 24 personalidades, pelo 
qual se manifestava homens, 
mulheres, crianças, bandidos, ar-
tistas, diferentes nacionalidades. 
Já Henry Hawksworth ficou fora 
do próprio corpo dos três aos 43 
anos, após um simples desmaio 
e tinha cinco personalidades.
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Prêmio para O Filme dos Espíritos - 11° de bilheteria em 2011.

Apesar de poucos recur-
sos para investir na divulgação 
em grandes veículos de comu-
nicação, “O Filme dos Espíritos” 
permaneceu em cartaz durante 
quatro meses percorrendo o 
Brasil. Recebeu o Prêmio Inter-
nacional da Mostra de Pilotos, no 

Rio de Janeiro, ganhou destaque 
na 1ª Mostra de Cinema com 
temática Espírita de Londres, é 
um dos indicados na Academia 
Brasileira de Cinema em 2012 e 
acaba de receber o importante 
Prêmio do Festival SESC de 
Melhores Filmes de 2011 como o 

melhor roteiro. 
Apesar de não ter sido 

bem recebido pela crítica, como 
admitiu o próprio diretor André 
Marouço durante a solenidade 
de entrega do troféu no Fes-
tival SESC (o vídeo pode ser 
visto pelo link http://www.you-
tube.com/watch?v=N9HiCP0N-
Ho&feature=youtube), O Filme 
dos Espíritos cumpriu bem o seu 
papel totalizando, juntamente 
com outras cinco produções lan-
çadas desde 2009, quase nove 
milhões de espectadores.

De acordo com a ANCINE 
- Agência Nacional de Cinema, 
no ranking dos 99 filmes nacio-
nais do ano passado, a produção 
da Mundo Maior Filmes, da 
Fundação Espírita André Luiz, 
ficou em 11° lugar, tendo levado 
320.489 espectadores aos ci-
nemas, abaixo dos 517.330 de 
As Mães de Chico, 9° colocado, 
mas em um número bem menor 
de salas de exibição:  160 contra 
441.

Segundo Magali Bischoff, 

do departamento de marketing da 
Fundação André Luiz, “o cinema 
brasileiro definitivamente passa a 
incorporar a temática da reencar-
nação  (hoje somos considerados 
como forte tendência no mercado 
brasileiro de cinema), da vida 
além da vida, a campanha a favor 
da vida, a existência e comuni-
cação dos espíritos entre outros 
princípios doutrinários. Ganham 
aos poucos o respeito na mídia, a 
simpatia do público em geral e o 
apoio incondicional dos espíritas 
e espiritualistas. Mas os desafios 
ainda são muitos.

O mais importante será le-
var o homem a conhecer esses 
princípios, independente de suas 
crenças e através do entreteni-
mento possa levar esperança, 
consolações, fé raciocinada, a 
mensagem do Amor e do Bem 
através da arte.  Contribuindo 
com o processo de renovação 
das consciências que já deu iní-
cio há muito tempo, estimulando 
o encontro com a essência e a 
realidade do espírito”.

O diretor André Mouraço e atores: melhor roteiro no Prêmio Sesc 
de Cinema

Cuidado com os excessos
Paulo R. Santos (*) prds.k@ig.com.br

Nem tecnofobia, nem tec-
nofilia! Vivemos tempos de ex-
cessos. Uma inflação de ima-
gens e sons, de tecnologia e 
de informações deixa o mundo 
opaco a tal ponto que fica difícil 
selecionar e processar o volume 
de variáveis disponíveis. O resul-
tado mais comum é que esbarra-
mos mesmo nas decisões mais 
simples. Sorvete de creme ou de 
morango? - Não sei; qual deles 
tem mais açúcar? … é que estou 
de regime e o número de calorias 
que posso consumir por dia não 
pode ultrapassar… José Sara-
mago está certo em seu Ensaio 
sobre a cegueira.

O mundo tornou-se mais 
sofisticado e mais triste. Muita 
tecnologia e informações nem 
sempre bem selecionadas e ana-
lisadas, confundem, complicam 

a vida, dificultam as decisões e 
comprometem os relacionamen-
tos. Orkut, Messenger, redes so-
ciais, e-mail, Skype… o mundo 
conectado em tempo real; esta-
mos sempre online com o uni-
verso virtual mais real que o real. 
Pelo celular, conversamos com 
quem está no norte do mundo, 
mas não com quem está ao nos-
so lado. Se a internet para nosso 
coração também para.

Certa vez, pude observar 
um grupo de jovens em volta de 
uma mesa de lanchonete, cada 
um falando ao seu celular, um 
carro com som automotivo em 
volume exagerado, e me per-
guntei: por que se reuniram se 
queriam estar separados? A per-
gunta pode ser simplória, ou não!

Esses novos tempos exi-
gem capacidade de selecionar o 

que é relevante, pertinente, dura-
douro. Separar o superficial, o lixo 
eletrônico e informativo, do que 
é importante para as decisões 
do dia a dia. Tomamos decisões 
com base nas informações que 
dispomos, e se estas não forem 
adequadas, bem selecionadas e 
fidedignas, a decisão ou escolha, 
certamente, será equivocada.

Tempos de excessos. Es-
tamos sempre correndo atrás da 
última tecnologia de informação, 
da última moda, da última técnica 
de emagrecimento, tentando im-
pedir o envelhecimento (como se 
isso fosse possível!), procurando 
manter o corpo em forma (bas-
taria ser saudável!). Corremos 
atrás da felicidade absoluta im-
possível, do corpo perfeito, da 
beleza completa, da riqueza i-
nalcançável, do político honesto, 

do Governo justo. Corremos dos 
nossos medos e incertezas, mer-
gulhados na bebida, nos jogos 
ou nas drogas lícitas ou ilícitas, 
tentando escapar da existência 
tóxica e da angústia existencial.

Parece que, afinal, a 
solução será simplificar a vida, 
sem a necessidade de abando-
nar as coisas boas e a tecnolo-
gia disponível. Porém, usando-
as sem sermos usados por elas. 
Mas não é fácil escapar do delírio 
do consumo e da correria atrás 
das luzes que ofuscam nossos 
próprios desejos. A propósito, 
quais seriam eles?

(*) Sociólogo e escritor espírita, 
reside em Divinópolis – MG.

Resposta do Teste de Conheci-
mentos: 1) B  2) C  3) C


